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SECRETARUL MITROPOLIEI
şi CRUCEA LUI HRISTOS

Căci pentru cel ce are minte
este mai înfricoşat decît orice iad
să-L jignească pe Dumnezeu.
Sf. Ioan Gură de Aur

Secretarul mitropolitan Vadim
Cheibaş a reapărut la orizont. În
cadrul unei investigaţii făcute de
un ziar autohton („Flux”, 20 noiembrie 2009), acesta a fost întrebat, în calitatea sa de secretar
al Bisericii Ortodoxe din Moldova, ce părere are referitor la cazurile în care crucea lui Hristos,
pictată sau sculptată în pavajul
amplasat pe o bună parte din drumurile ţării, este călcată în picioare de oamenii conştienţi sau mai
puţin conştienţi. Prot. Cheibaş a
răspuns următoarele:
“Cunosc că există astfel de
cazuri când unii preoţi interzic să fie călcate figuri care au
formă de cruce. Eu însă consider,
ca faţă bisericească, că singura
cruce care nu trebuie pângărită
este crucea care are pe ea chipul
Mântuitorului. Restul sunt figuri
geometrice care ne înconjoară

peste tot: pe orice caldarâm,
teracotă, faianţă sau gresie. Chiar
şi o parte dintre molecule au formă
de cruce, şi tot ce ne înconjoară
este sub formă de cruce. Asta doar
nu înseamnă că trebuie să mergem
în genunchi. Dumnezeu ne-a dat
picioare ca să mergem în picioare.
Şi atunci când păşim peste o astfel
de figură, nu înseamnă că pângărim
sau călcăm Crucea. Nu toate figurile în formă de cruce sunt sfinţite
şi nu toate sunt obiect de jertfire a
Mântuitorului Hristos.“
Întrucît răspunsul respectiv
conţine mai multe idei independente, vom analiza pe scurt fiecare
din ele:
“singura cruce care nu trebuie
pângărită este crucea care are pe
ea chipul Mântuitorului”.
Chiar din start, secretarul
Cheibaş induce în eroare cititorul.
Orice ortodox ştie de existenţa
noţiunii de „răstignire” sau „crucifix” – noţiune ce denumeşte exact
crucea pe care este pictat sau sculptat chipul şi trupul Mântuitorul
răstignit. Celelalte cruci care nu-L
înfăţişează pe Mântuitor sunt nu-

mite, de orice creştin sau necreştin,
cu termenul de „cruce”. Adică ceea
ce a spus prot. Cheibaş ar suna în
acest fel: „singura cruce care nu
trebuie pângărită este Răstignirea”.
Vedem cum o faţă bisericească
îndrăzneşte să introducă un nou
canon în credinţa noastră ortodoxă,
desfiinţăndu-l pe cel adoptat de
Sfinţii Părinţi ai Bisericii: Doar
Răstignirea poate fi cinstită. Restul crucilor POT FI pângărite. Prot.
Cheibaş a hotărât aşa.
Ca să nu lungim vorba,
aducem în faţa secretarului mitropolitan Sfânta Predanie a Bisericii
Ortodoxe, şi anume Canonul 73 al
Sinodului 6 care are în vizor exact
acest păcat al pângăririi Crucii. Să
luăm aminte:
“Crucea cea făcătoare de
viaţă arătându-se nouă Mântuire,
trebuie să punem toată silinţa, spre
a-i da cinstea cea cuviincioasă
celei prin care ne-am mântuit din
greşala cea veche. Drept aceea şi
cu gândul, şi cu cuvântul, şi cu
simţirea dându-i ei închinăciune,
chipurile Crucii cele ce se fac
de oarecare pe faţa pământului,
a se şterge poruncim, ca nu cu
călcarea celor ce umblă, semnul
Biruinţei noastre, să se ocărască.
Deci, de acum înainte cei ce fac
chipul Crucii pe faţa pământului,
poruncim să se afurisească.”
Acest Canon statorniceşte
hotărât că Crucea, indiferent de
felul ei şi de faptul dacă este sau
nu pictat chipul Mîntuitorului pe
ea, este semnul Biruinţei noastre,
a creştinilor dreptmăritori, semnul prin care „ne-am mântuit din
greşeala cea veche”. Oricine care
se pretinde ortodox este dator,
din dragoste şi evlavie, „să pună
toată silinţa spre a-i da cinstea cea
cuviincioasă […] cu gândul, şi cu
cuvântul, şi cu simţirea...”.
Sfântul Ioan Gură de Aur
avertizează
răspicat,
spre
ruşinarea celor cu gând jidovesc
care se ridică împotriva Crucii de
viaţă făcătoare, ca nimeni să nu
îndrăznească să calce nici măcar
pe două beţişoare aranjate în formă
de cruce şi, pe cât este posibil, să
depărteze acele beţişoare spre a
nu fi pângărită Sfânta Cruce.
Acelaşi Gură de Aur
mărturiseşte despre Sfânta Cruce:
„Crucea este zidul cel nedoborât,
arma cea nebiruită, trăinicia celor
bogaţi, bogăţia celor săraci, zid
împotriva celor ce ne viclenesc,
armă împotriva celor ce ne duc
război, nimicire a patimilor, dobândire a virtuţii, semnul cel minunat şi nemaiîntâlnit”. (Omilii la
săracul Lazăr, p. 251)
Unui ortodox care se pleacă
smerit în faţa hotărârilor sobor-

niceşti ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii îi este pe deplin de ajuns
citirea şi asumarea Canonului respectiv. Însă un „ortodox” jidovit
poate cugeta vicleneşte conform
uneia dintre legile talmudice care
permite unui jidov, în anumite
situaţii, să se lepede „în exterior” de credinţa sa dacă aceasta
nu este însoţită de o „acceptare
interioară”. „În exterior accept
situaţia şi pângăresc Crucea
(doar n-o să merg în genunchi!),
dar doar în formă de ornament,
de detaliu nesemnificativ. În interior însă rămân ortodox şi credincios Crucii pe care tocmai am
călcat-o cu picioarele. Doar nimeni nu mi-a cerut explicit să mă
lepăd de Cruce...”
Continuăm cu analiza spuselor
prot. Cheibaş:
„Restul sunt figuri geometrice
care ne înconjoară peste tot: pe
orice caldarâm, teracotă, faianţă
sau gresie”.
Greşit. Restul nu sunt „figuri
geometrice”. Restul sunt Cruci,
acel semn prin care Mântuitorul a

biruit moartea, prin care Împăratul
iubitor de Dumnezeu Constantin
i-a biruit pe vrăjmaşi, acel semn
care s-a arătat pe cer creştinilor
ortodocşi greci care s-au împotrivit şi au rupt hotărât comuniunea cu ierarhii care au călcat
în picioare Calendarul Bisericesc,
impunând calendarul papistăşesc
anatemizat de Biserica lui Hristos, acel semn care se arată în chip
minunat creştinilor râvnitori care
protestează împotriva atacurilor
vrăjmaşilor credinţei strămoşilor.
Secretarul mitropoliei recunoaşte că această „figură geometrică” de viaţă făcătoare este
prezentă peste tot. Şi aceasta nu
de totdeauna, ci în ultimul timp.
Înainte, în lăcaşurile sfinte ale
ortodocşilor se pava podeaua cu
teracotă pe care erau reprezentate semiluna islamică şi steaua
jidovească cu şase colţuri. Aşa
ceva se putea întâlni şi în catedrala kieveană a Sfintei Sofii. Iată
cum înţelegeau strămoşii noştri
„fanatici” şi „neînţelegători” să
calce cu picioarele simbolistica
credinţelor vrăjmaşe!

Acum însă, ca la un ordin dat
direct din iad, toate drumurile s-au
acoperit cu Cruci, spre bucuria
dracilor şi a vrăjmaşilor credinţei,
spre nepăsarea populaţiei păgâne
sau „ortodoxe” şi spre frângerea
inimilor creştinilor dreptmăritori.
Aceasta este încă o ispită prin care,

Prot. Vadim Cheibaş
în chip văzut, are loc cernerea celor adevărat evlavioşi de cei care şi
prin tăcere şi nepăsare Îl trădează
pe Dumnezeu. Încălţăminte,
veceuri, ştergare, pavaje – iată
locuri în care lucrătorii diavolului
găsesc de cuviinţă să pună Crucea. Dar cine dintre ortodocşii
vremurilor de astăzi să mai atragă
atenţia la asemenea „fleacuri”?
Principalu’ e să pui o lumânare,
să te mai împărtăşeşti ca să fii
sănătos şi să-ţi meargă bine, şi, cel
mai important, să fii „ascultător”
şi „cucernic” cu toţi cei îmbrăcaţi
în sutane, chiar şi când aceştia îl
scuipă pe Hristos!
„Dumnezeu ne-a dat picioare
ca să mergem în picioare”.
Tot Dumnezeu ne-a dat minte şi
inimă ca să putem să-L urmăm cu
toată râvna, împlinind cu smerenie
toate câte ni s-au poruncit nouă de
Biserica Lui. Dacă ne smintesc
picioarele atunci când trebuie să
„păşim” (adică să călcăm) peste
Crucea Domnului – să le tăiem. Că
mai bine este să avem necazuri în
viaţa de aici, decât osândă veşnică
în viaţa de apoi.
„Nu toate figurile în formă de
cruce sunt sfinţite şi nu toate sunt
obiect de jertfire a Mântuitorului
Hristos.“
Aici, asistăm la un exerciţiu ieftin de demagogie curat masonică.
După logica secretarului respectiv, icoanele nesfinţite pot fi
călcate în picioare sau folosite în
alte trebuinţe pentru că reprezintă
o simplă bucată de lemn sau de
plastic pictată, la fel ca şi crucea nesfinţită care este o simplă
„figură geometrică”. Biserica lui
Hristos a considerat însă dintotdeauna că Crucea cea de viaţă
făcătoare este de la sine Sfântă şi

Sfinţită pentru că prin acest Semn
Mîntuitorul a binevoit să-Şi arate
Puterea şi Dragostea faţă de noi,
cei spurcaţi de păcate.
Cât priveşte „obiectul de
jertfire”, în sensul direct al cuvântului, doar acea Cruce pe
care a fost răstignit Mîntuitorul
de învârtoşaţii jidovi este acel
unic „obiect de jertfire”, care se
păstrează şi astăzi, după grija lui
Dumnezeu. Urmând însă o asemenea logică, toate Crucile, sfinţite
sau nesfinţite (de pe catedrale
şi biserici, crucile de la gât), pe
care nu apare chipul lui Hristos,
care există astăzi sau au existat
vreodată nu sunt decât nişte banale „figuri geometrice” care nu
merită nici o atenţie, ba mai mult,
pot fi „păşite”.
Iată cum, într-un singur
răspuns scurt, o faţă bisericească
se poate lepăda de Predanie şi de
învăţătura Bisericii Ortodoxe,
aducând sminteală celor mai slabi în credinţă şi bucurie dracilor
care, spre ruşinea secretarului
mitropoliei, cred şi se cutremură
de Crucea cea de Hristos sfinţită.
În încheiere, îl lăsăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur să ne îndrume cu sfaturile sale de Dumnezeu insuflate:
“Odată ce a venit vorba despre hulă, vreau să vă rog sa-mi
faceţi un serviciu în schimbul
acestui cuvânt al meu şi al socotelii mele şi anume: să-i opriţi pe
cei din oraş care hulesc împotriva lui Dumnezeu. Dacă auzi pe
cineva pe la răscruce de drumuri
sau în piaţă hulind pe Dumnezeu,
apropie-te şi probozeşte-l. Şi dacă
va fi nevoie să-l loveşti, nu pregeta, loveşte-l peste faţă, răpune-i
gura, sfinţeşte-ţi mâna cu lovitura,
şi dacă te vor învinui, te vor târî
la judecată, mergi acolo. Şi dacă
judecătorul în faţa judecăţii te
va chema la răspundere, spune-i
cu îndrăzneală că acela L-a hulit
pe Împăratul Îngerilor, căci dacă
sunt vrednici de pedeapsă cei ce
îl hulesc pe împăratul pământesc,
atunci cu atât mai vârtos trebuiesc pedepsiţi cei ce Îl hulesc
pe Celălalt Împărat. Crima este
aceeaşi: jignirea făcută în faţa
lumii, de aceea oricine poate să
învinovăţească (pe făptaş). Să
ştie şi jidovii, şi elinii că creştinii
sunt păstrătorii, apărătorii, cârmuitorii şi învăţătorii cetăţii, şi
fie ca acelaşi lucru să-l afle şi
curvarii şi desfrânaţii că tocmai
ei trebuie să se teamă de robii lui
Dumnezeu ca, dacă şi vor vrea să
spună ceva asemenea, să caute
bine împrejurul lor şi să tremure
şi de umbre, având frica ca nu
cumva vreun creştin să audă, să
nu se năpustească peste ei şi să
nu-i bată vârtos” (Omilia I despre
statui, p. 30).
Hristofor CIUBOTARU

Taina f=r=delegii

Simbol antihristic
în centrul capitalei

Pe 13 decembrie 2009, ziua prăznuirii Sfântului
Apostol Andrei - creştinatorului pământurilor noastre,
peste 200 de enoriaşi ai bisericii Sf. Cuvioasă Parascheva, a Catedralei Mitropolitane şi ai altor sfinte lăcaşe
din capitală, au mers în centrul Chişinăului, în Scuarul
Europei pentru a înălţa o Cruce în locul hanukiei (simbol iudaic) pus acolo vineri de către iudei.
În prezenţa unor înalţi demnitari moldoveni şi a
câtorva diplomaţi străini, obiectul a fost instalat în
faţa drapelului Uniunii Europene, pentru opt zile,
cu ocazia sărbătoririi de către confesiunea iudaică
a aşa-zisei „Hanuca”. De altfel, autorizarea de către
primărie a acestei acţiuni cu caracter religios, evi-

Conferinţa de presă
din 14 decembrie 2009
Reprezentanţii
creştinilor
ortodocşi din Republica Moldova
au respins cu fermitate acuzaţiile
comunităţii iudaice şi a mass-media liberale şi comuniste privind
caracterul antisemit al acţiunii de
mărturisire a credinţei din 13 decembrie 2009 venind în acelaşi
timp cu o declaraţie lămuritoare .
În acelaşi context, s-a menţionat
faptul că primăria Chişinăului
trebuia să prevadă o asemenea
situaţie în momentul când a acordat
unei minorităţi infime (0,1% din
populaţie) autorizaţie la instalarea
unui simbol religios sfidător pentru
majoritatea cetăţenilor.
„Reprezentanţii Primăriei au
practică şi cunosc cazuri când
minorităţilor religioase li s-au interzis anumite acţiuni publice pentru
a evita dezordini în masă”, a spus
reprezentanta grupului creştin de
iniţiativă. „Luând în consideraţie
cele menţionate, vom ataca primăria
municipiului Chişinău în instanţă de
judecată pe motiv că nu a prevăzut
şi nu a interzis instalarea unor astfel
de obiecte în centrul Capitalei”, a
mai declarat ea.
Tot aici s-a atras atenţie şi asupra
faptului că învinuirile de profanare
a monumentelor sau vandalism sunt
nefondate din punct de vedere juridic, obiectul fiind demontat şi apoi
transportat cu grijă la monumentul Sf. Ştefan cel Mare cu scopul
de a curma prezenţa unui simbol
anticreştin în centrul Capitalei
moldoveneşti. În nici un caz nu pentru profanarea lui sau lezarea sentimentelor membrilor comunităţii
iudaice.
Declaraţiile iudeilor cum că
acţiunea ar fi fost plănuită din timp
au fost prezentate ca fiind neconforme cu realitatea, dat fiind faptul
că hotărârea de a merge şi a instala Sf. Cruce pe locul menorahului iudaic a fost luată soborniceşte
de către enoriaşi şi preoţi abia la
sfârşitul Sf. Liturghii de Duminică,
13 decembrie.
Mai multe informaţii citiţi pe

toaca. md

dent sfidătoare la adresa majorităţii creştineşti a Republicii Moldova, este cel puţin provocatoare.
În acelaşi timp, e de menţionat faptul că pe 13 decembrie nu a avut loc un miting antisemit, cum s-au
grăbit deja să eticheteze înălţarea Sf. Cruci în centrul capitalei unei ţări ortodoxe mass-media liberală,
ci un act de mărturisire de către creştini a credinţei
şi a dreptului lor primar în viaţa statului al cărui element constituant primordial sunt.
Fiind contactate de către grupul de iniţiativă,
organizaţiile iudaice au refuzat să ia asupra sa
răspunderea pentru instalarea obiectului şi au
respins cererea de a-l evacua. În consecinţă hanukia
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a fost, în mod organizat, scoasă de la locul de cinste şi
dusă la monumentul Sfântului Ştefan cel Mare, unde
a fost demontată şi pusă la picioarele Domnitorului.
„Noi suntem o ţară ortodoxă şi Ştefan cel Mare
a apărat-o de tot soiul de jidovi, dar ei au venit şi au
pus hanukia. Este o fărădelege, o îngăduinţă a puterii de stat de astăzi, care a permis aşa ceva într-o ţară
ortodoxă. Eu fac apel, dacă sunteţi ortodocşi, sculaţivă şi spuneţi cuvântul vostru” – a spus părintele protoiereu Anatolie Cibric.

Notă: Conform ultimului recensământ (2004) în Republica
Moldova din totalul populaţiei doar 0.1% (3.628) sunt evrei, majoritatea constituind-o moldovenii/românii cu 78% (2.638.125).

Motivaţia demontării obiectului numit “Hanukia”
a) Semnificaţia sărbătorii Hanuka
pentru iudeii de după răstignirea lui
Hristos
1. Sărbătoarea iudeilor numită „Hanuka” este o sărbătoare religioasă calificată
de cărţile de cult iudaiste drept „ritual al
sfinţirii”, „ritual al luminării”. În limbajul
secularizat ea se mai numeşte „Sărbătoarea
luminilor/lumînărilor/focurilor”.
2. Această sărbătoare aminteşte de
biruinţa poporului vechi iudeu asupra
păgînilor elinişti mult mai numeroşi şi mai
bine înarmaţi care promovau o politică de
asimilare a iudeilor vechi şi de pîngărire a
sfinţeniilor vechi-testamentare.
3. Sărbătorirea constă în aprinderea
timp de 8 zile, odată cu lăsarea nopţii, a
cîte o nouă lumînare aşezate pe un sfeşnic
special cu 9 braţe numit „hanukia”. 8 braţe
simbolizează cele 8 zile, iar al nouălea braţ
– cel central – este lumînarea „de serviciu”
care nu are simbol religios, spre deosebire
de celelalte opt.
4. Această
sărbătoare,
potrivit
explicaţiilor date de specialiştii iudaişti, are
astăzi două semnificaţii:

1) biruinţa poporului iudeu asupra
ne-iudeilor;
2) lumina aprinsă de iudaişti
alungă întunericul reprezentat de lumea
înconjurătoare.
5. Tradiţional, această sărbătoare
este marcată în locuinţele (neo)iudeilor,
nu în văzul lumii neiudaice. Adevărat, în
mai multe oraşe, în special, din SUA, UE
şi Federaţia Rusă, de cîţiva ani hanukia se
aprinde oficial cu participarea autorităţilor
municipale sau de stat supreme.
6. Pentru evreii secularizaţi, adică
pentru cei care nu practică iudaismul,
această sărbătoare nu are un sens religios,
ci unul istorico-cultural.
Aşa stau – formal - lucrurile cu această
sărbătoare. Acum să vedem ce semnificaţie
are această sărbătoare pentru creştini.
b) Semnificaţia sărbătorii iudaiste
Hanuka pentru creştini
7. Odată cu întruparea, răstignirea
şi Învierea Fiului lui Dumnezeu, Unul din
Sfînta Treime, legea Vechiului Testament
s-a împlinit: Mesia Cel Făgăduit a venit şi
a împlinit în Persoana Sa şi în lucrarea Sa
în lume TOATE proorocirile Legii vechi. O
parte din iudeii vechi L-au primit pe Mesia,
iar o altă parte nu numai că nu L-a primit,
dar şi L-a răstignit.
Cei care nu L-au primit pe Mesia sînt
urmaşii duhovniceşti ai acelor iudei din
Vechiul Testament care i-au respins pe
prooroci. Aceşti urmaşi sînt numiţi astăzi
neoiudei, iudaişti, iudei talmudişti sau
iudaişti talmudişti, deşi ei, în pofida nepotrivirii depline a noii (de după răstignirea lui
Mesia) lor învăţăturii talmudice cu Vechiul
Testament, se declară a fi „iudeii vechi”.
8. Practic, actualul iudasim s-a format
după Învierea Mîntuitorului tocmai pentru a justifica răstignirea, căci răstignitorii
nu au fost în stare să se pocăiască pentru
această faptă, întocmai cum nu a putut nici
Iuda Iscarioteanul.
9. Astfel, iudaismul actual este, prin
definiţie, prin origine, în esenţă o religie
antihristică, adică este îndreptată împotriva a tot ce este sfînt pentru creştini. De
aici provin relaţiile foarte specifice dintre aceste religii, deşi aceasta nu implică
neapărat conflicte dintre persoane care
practică aceste religii opuse cu condiţia să

se respecte anumite norme etice.
10. În cazul Moldovei, pentru iudaiştii
de aici lumea înconjurătoare o formăm noi,
creştinii. Expunerea publică, în centrul
capitalei Moldovei, a simbolului biruinţei
iudaiştilor asupra ne-iudaiştilor, adică asupra noastră ca creştini, este deja o sfidare.
E ca şi cum la Ierusalim, la Zidul Plîngerii
sau în faţa oricărei sinagoge sau centru cultural evreisc să fie expusă svastica nazistă.
11. Mai mult, aprinderea lumînărilor în
inima unei ţari întemeiate de creştini pentru a-şi apăra credinţa are sensul luminării
noastre, a creştinilor, aflaţi în întunericul
sălbătăciei, al păgînismului, al credinţei
mincinoase, de lumina izvorîtă de la cei
care justifică răstignirea Mîntuitorului nostru.
12. Este deosebit de semnificativ şi faptul că acest simbol al supunerii creştinilor
sub biruinţa iudaiştilor a fost instalat cu
mare alai tocmai în ziua de vineri – zi în
care a fost răstignit Mîntuitorul, simbolul
respectiv fiind instalat tocmai în numele
celor care se bucură de acea răstignire şi o
justifică prin religia şi ritualurile lor.
13. Prin urmare, semnificaţia instalării
acestui simbol al biruinţei (neo)iudeilor
asupra neiudeilor este, pentru creştini,
următoarea:
1) Localitatea în care este instalat şi
aprins în mod public – mai ales cu participarea neiudaiştilor locali - sfeşnicul
numit „hanukia” este stăpînită de iudaiştii
talmudişti şi, astfel, locuitorii acelei
localităţi sînt deja supuşi lor.
În cazul în care acea localitate care
îngăduie instalarea şi aprinderea publică
a „hanukiei” este oraş-capitală, atunci stăpînirea iudaiştilor talmudişti este
instaurată peste întreaga ţară. Adică, nici
o problemă a locuitorilor acelui oraş, a
poporului acelei ţări nu poate fi rezolvată
fără acordul iudaiştilor, iar orice dorinţă,
interes al iudaiştilor poate fi lesne realizat
în acel oraş şi în acea ţară fără a lua deloc
în seamă prezenţa băştinaşilor acelui oraş,
ai acelei ţări.
2) Faptul supunerii unui popor iudeilor talmudişti arată că acest popor este
gata, este pregătit să-l primească pe „mesia”
lor, adică pe Antihrist.
continuare în pag. 6
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Moldova - \ar= ortodox=!
Le răspund de ce. Pentru că
aceste texte demonstrează cu
prisosinţă şi fără nici o spoială faţa
adevărată a învăţăturii diabolice
jidoveşti. Pentru că declaraţiile
de acest fel vizează toată lumea
neevreiască, şi, în primul rând
pe noi, creştinii şi ţine de datoria
mea să le arăt creştinilor cine sunt
adevăraţii instigatori la ură, cine
cheamă la intoleranţă faţă de alţi
oameni. Pentru că ceea ce a spus
acest rabin nu este doar părerea
lui personală. E concepţia de bază
a sioniştilor, unde stă clar scris:
ceilalţi oameni nu sunt oameni,
ci goyim ce pot fi exterminaţi or-

Până acum se pun piedici predării
religiei în şcoală. De către cine?
De aceleaşi slugi ale procentului,
care se îndoaie până la pământ în
faţa dirijorilor din umbră ce numai
moldoveni nu-s.
Încă din sec. 19 minţile luminate au întrevăzut pericolul
de moarte ce-l păştea pe poporul
nostru în sânul căruia s-au aciuat
veneticii jidovi goniţi din hotarele
Rusiei. Despre aceasta cu durere
au scris Mihail Eminescu, Nicolae
Iorga, Vasile Alecsandri, Mihail
Cogălniceanu ş.a. Într-adevăr, unde
au călcat urâtorii de Hristos, acolo
s-au pervertit moravurile, s-a sc-

Jidovii din Chişinău în alertă
Luna trecută, în internet, a
apărut declaraţia rabinului Isac
Şapira (Iţhak Shapira), care a pus
pe jar toată lumea.
Este vorba de cartea “The
King’s Torah” în care acesta scrie
că: “EVREII POT UCIDE GOYIM, fie ei şi copii” . Tot acolo
se afirmă că evreii pot ucide nonevreii care pun în pericol Israelul.
Rabinul întreabă: „Când evreului i se permite să ucidă goimii
(neevreii)?” Şi răspunde, că acest
lucru îl poate face oricând, chiar în
cazul când este vorba de copii mici.
Mai mulţi rabini proeminenţi, printre care Yithak Ginzburg şi Yaakov
Yosef au recomandat cartea elevilor
şi adepţilor lor.
Făcând cunoştinţă cu aceste
instigări pline de ură împotriva
neevreilor, am considerat că este
de datoria mea să-i informez şi pe
creştinii Bisericii «Cuv. Parascheva», unde se află sediul Asociaţiei
Creştinilor Ortodocşi din Moldova
«Fericita Maică Matrona». De
aceea am afişat pe panou textul rabinului. Reacţia cercurilor jidoveşti
din Chişinău nu a întârziat să apară.
Au venit într-o seară, au fotografiat panoul, s-au agitat şi au plecat.
Mai târziu au venit din nou şi miau imputat că sunt intolerant, că
nu era cazul să pun în plină stradă
afirmaţiile rabinului care, zic ei, nu
exprimă punctul de vedere al tuturor jidovilor. Atunci le-am spus că
dacă au o altă părere decât acest
Şapira, să o publice în ziarul lor şi
textul va fi afişat pe panou.
Astfel în publicaţia «Evreiskoie
mesteciko» apăru articolul cu pricina, însă cu totul în altă lumină.
Desigur tot ce am vorbit cu redactorul acestui ziar a fost pervertit şi
schimonosit.
În loc să vorbească direct la
temă, adică despre rabinul cu pricina şi declaraţiile lui sângeroase,
autorul s-a axat pe activitatea mea,
pe afişurile de pe panou, dândumi sfaturi ce ar trebui să afişez.
«Panourile pentru anunţuri la intrarea în alte biserici din capitală
nu sunt utilizate pentru informaţia
despre componenţa salamului,
sau declaraţiile rabinilor radicali.
Acolo, evident sunt anunţuri ce ţin
de programul slujbelor, texte cu
conţinut religios-educativ. De ce
dar pe strada Columna 76, se acordă
atâta atenţie afirmaţiilor şocante ale
israiliteanului Isac Şapira?», scrie
publicaţia evreiască.

icând („Pe cei mai buni dintre nonevrei… omoară-i”, Kiddushin 66c).
Istoria demonstrează şi confirmă
aceste adevăruri. De la primii mucenici până în prezent creştinii au
fost chinuiţi şi omorâţi de urmaşii
celor ce au omorât pe prooroci, de
urmaşii celor ce L-au răstignit pe
Domnul nostru Iisus Hristos. Însuşi
Mântuitorul i-a numit: «şerpi, pui
de năpârci! Cum veţi scăpa de
pedeapsa gheenei?» (Matei, 23,
33). Noi nu urâm evreii, pentru
că au fost şi sunt evrei care s-au
lepădat de învăţătura jidovească
şi s-au botezat, devenind creştini
adevăraţi şi chiar mucenici, fiind
ucişi de fraţii lor de sânge. Însă
doctrina jidovească o urâm, pentru
că este în întregime antihristică şi
în esenţa ei este legată de diavol şi
de toate spurcăciunile şi hulele lui
împotriva adevăratului Dumnezeu.
Trebuie să ştim că acolo unde sunt
urâţi creştinii sau unde se varsă
sânge creştinesc e prezentă mâna
lor nevăzută. Islamul, care a ucis
milioane de creştini, nu a apărut pe
loc gol. Tot din vicleniile jidoveşti
spre distrugerea creştinilor a fost
inventat. El a fost şi rămâne arma
jidovilor împotriva creştinătăţii.
Mai
departe
«Evreiskoe
mesteciko» iarăşi ne dă poveţe:
«Dacă «păstorii duhovniceşti» de
pe Columna au ţinut atât de mult să
dea declaraţiile lui Şapira, ei ar fi
putut să le expună undeva în incinta
bisericii sau în curte, iar nu în plină
stradă. Păcat, că pe ei îi scarpină
(expresie pur jidovească) anume
aceasta şi enoriaşilor bisericii
li se inspiră simţuri şi gânduri
nedumnezeieşti». Iarăşi tălmăcire
vicleană! Adică nu e vinovat rabinul care a declarat că pot fi ucişi
chiar şi pruncii, dacă atentează la
securitatea statului Israel, ci cei ce
i-au afişat «mărgăritarele» la un loc,
după părerea lor, necuvenit. Venind
cu sfaturi de acest fel iarăşi îşi dau
arama pe faţă: cine ca cine, dar ei
ştiu să-şi ascundă fărădelegile. În
continuare autorul nedumerit se
întreabă: «Ei, ce treabă au preoţii
locului cu rabinul extremist (pe
când în Moldova evreii constituie
doar 1% din populaţie)». Au treabă
şi iată de ce. Pentru că Moldova
fiind ţară ortodoxă, astăzi este
dirijată de străini de duhul neamului creştinesc, de slugile vândute acestui procent. Pentru că totul e în mâinile lor: învăţământul,
medicina, economia, cultura etc.

uipat în sfinţenie, s-a hulit numele
Domnului nostru (asta fiind piatra
de temelie a doctrinei lor), au fost
tocite şi doborâte temeliile moralei creştine. De aceea trebuie să
ştim cine stă în spatele promovării
în ţara noastră a homosexualităţii,
prostituţiei, desfrânării tineretului,
educaţiei sexuale în grădiniţe şi
şcoli. Sunt aceleaşi forţe anticreştine
care de două mii de ani slujesc unui
singur scop: să batjocorească chipul
lui Hristos în oameni, să-i reducă
pe aceştia la fiare ce au numai instincte, să le pună numărul lui antihrist şi să-i mâie spre iad.
Dacă Isac Şapira nu exprimă
opinia jidovilor din Chişinău,
pe care ei l-au numit «Locşor jidovesc» («Evreiskoie mesteciko»),
de ce scuipă în preoţii noştri? Cazul
cu pricina îl poate confirma oriunde
şi oricând confratele meu părintele
Mihail, co-slujitor la Biserica
Cuv. Parascheva. Astfel, într-o zi,
mergând spre biserică îi răsări în
cale un jidov care scoase un hârcâit
puternic din străfundul plămânilor
şi scuipă în direcţia părintelui ce era
îmbrăcat în caftan şi cu cruce la gât.
Ce-i asta? Pe cine el a hulit atunci
şi în cine a scuipat? Nu în Mântuitorul de pe crucea de la piept?
Aşadar, avem toate temeiurile
să afirmăm că influenţa jidovilor
este mare şi foarte bine camuflată,
deoarece sunt sprijiniţi de «familia» jidovească din afara ţării,
care se înstăpâneşte acum în toată
lumea, în aşteptarea lui antihrist
(mesia lor).
Oare nu suntem noi acasă în
Moldova ortodoxă? De ce aceşti
antihrişti aici se poartă de parcă s-ar
afla la Ierusalim, unde preoţilor,
călugărilor, creştinilor de rând li
se scuipă în faţă. Dacă sunt atât de
nevinovaţi şi au altă opinie decât
rabinul Şapira, de ce mă ameninţă?
De ce încearcă să mă înspăimânte,
zicându-mi: ţi-am pregătit un dosar
gros, nici nu ştii ce te aşteaptă. Ce-i
asta? Oare nu continuarea liniei lui
Şapira, pe care ei, vrând să pară
mari democraţi, îl numesc nebun.
Eu nu sunt antisemit şi nu voi fi
niciodată. Dar este de datoria mea
de preot să mărturisesc adevărul
şi să spun lucrurilor pe faţă. Pentru că, dacă sfinţii părinţi au fost
dârji şi îndrăzneţi în descoperirea
lucrurilor tainice urzite împotriva
creştinătăţii, cum putem noi să le
tăgăduim.
Prot. Anatolie CIBRIC

Ce a zis Domnul nostru Iisus Hristos
despre iudeii care nu L-au primit:
„Tatăl vostru este diavolul şi poftele tatălui vostru voiţi să le
împliniţi. El era ucigaş de oameni din început şi întru adevăr n-au
stătut: că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciună dintru ale
sale grăieşte: că mincinos este şi tatăl minciunii” (Ioan 8, 44).
„Voi sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci. Dar voi întreceţi
măsura părinţilor voştri! Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?
De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari;
dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i
veţi urmări din cetate în cetate,
Ca să cadă asupra voastră tot sângele drepţilor răspândit pe
pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul
lui Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar.
Adevărat grăiesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui
neam” (Matei 23, 31-36).
În cartea sa „Împotriva iudeilor” Sfântul Ioan Gură de Aur scrie:
“Dar, negreşit, mi se va spune că şi iudeii se închină lui Dumnezeu. Doamne fereşte! Să nu se spună una ca asta! nici un iudeu nu se
închină lui Dumnezeu.
- Cine spune asta?
- Fiul lui Dumnezeu! „ Dacă aţi şti pe Tatăl Meu, spune El, M-aţi şti
şi pe Mine; dar nici pe Mine nu Mă ştiţi, nici pe Tatăl Meu nu-L ştiţi”.
Ce mărturie mai vrednică de credinţă decât aceasta să-ţi aduc?
Mai îndrăzneşte cineva dar să spună că sinagoga nu-i locaş de
închinare la idoli, odată ce iudeii nu-L cunosc pe Tatăl, odată ce iudeii
L-au răstignit pe Fiul, odată ce iudeii au respins ajutorul Duhului? În
sinagoga lor nu I se slujeşte lui Dumnezeu, Doamne fereşte! Sinagoga
lor e locaş de slujire idolească”.
„Nimeni dintre iudei nu se închină lui Dumnezeu. Ei nu-l ştiu pe
Tatăl, L-au răstignit pe Fiul, au lepădat ajutorul Duhului, se poate de
spus cu îndrăzneală – sinagoga este locaşul demonilor. Acolo nu I se
închină lui Dumnezeu, acolo e locul slujirii idoleşti…. Sinagoga este
mult mai necinstită decât orice crâşmă, fiindcă este un refugiu nu
doar pentru tâlhari şi negustori, ci pentru draci, iar mai corect ar fi
spus că nu doar sinagogile, ci chiar şi sufletele iudeilor sunt locaşuri
ale demonilor.
Eu de aceea în mod deosebit urăsc sinagoga şi o dispreţuiesc, pentru că avându-i pe prooroci, iudeii nu cred proorocilor, citind Scriptura, nu primesc mărturiile ei, aceasta îndeosebi caracterizându-i pe
oamenii plini de răutate… Demonii trăiesc chiar în sufletele iudeilor,
şi cei de acum sunt şi mai răi decât cei de demult…”

Evrei ucişi de jidovi
Pe 26 noiembrie 2005 a fost ucis cu bestialitate Simeon Kizelştein,
un evreu încreştinat, care era membru al mişcării „Să trăim fără frica iudeilor”. Corpul lui neînsufleţit a fost găsit în stradă cu semne de moarte
violentă: capul spart, urme de bătăi pe corp ş. a. Cui i-a stat în cale acest
creştin în etate care lucra la acel moment măturător. În elucidarea oricărei
crime prima întrebare este: cine a beneficiat. Din punctul acesta de vedere,
cei cointeresaţi ar putea fi doar reprezentanţii moralei naziste „Şulhan
aruh” care prescrie în mod direct uciderea conaţionalilor săi care au devenit creştini. Cu atât mai mult că fratele Simeon publicase cu câteva luni
înainte această mărturie.
Mărturie. Eu, Kizeliştein Simeon Aaronovici, de credinţă sunt creştin
ortodox, iar de neam – evreu. Am primit Botezul conştient şi consider
credinţa ortodoxă unica adevărată şi mântuitoare. Mărturisesc că iudaismul talmudist – credinţa de care ţineau străbunii mei – este învăţătură
anticreştină, ucigaşă de Dumnezeu, plină de ură faţă de oameni şi în
contradicţie cu Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament.
Ca cetăţean al Rusiei consider că sinagogile şi şcolile evreieşti sunt
dăunătoare pentru starea duhovnicească a statului meu, fiind centre antihristice şi naziste în manifestarea lor religioasă cea mai mârşavă.
Este simbolic că Simeon Kizeliştein a fost omorât în ziua prăznuirii
marelui dascăl al Bisericii Sf. Ioan Gură de Aur, care ne-a lăsat testament
cartea „Împotriva iudeilor”. Iată cuvintele ierarhului adresate celor ce
slujesc intereselor jidoveşti: „Cum vă adunaţi voi într-un loc cu oamenii
posedaţi de demoni, care au în sine atâtea duhuri necurate, sunt educaţi
în ucideri şi nu vă îngroziţi? Oare se cuvine să-i salutaţi sau să vorbiţi cu
ei? Dimpotrivă, oare nu se cuvine să vă lepădaţi de ei, ca de o molimă şi
rană a întregii omeniri? Ce rău n-au făcut? Ce crimă, ce fărădelege n-au
întrecut-o cu uciderile lor mişeleşti?”
Memoria despre confratele nostru Simeon Kizeliştein, cere de la noi
să ţinem minte despre acest purtător al răului din istoria omenirii, pentru
demascarea căruia se şi îngăduie de Domnul aceste jertfe. Fără luarea
în evidenţă a „factorului X”, după cum l-a numit alt evreu cinstit (Israel
Şamir), nici o strategie nu va fi adecvată în această problemă.
Mihail NAZAROV

Deslu[iri

Despre
iudaizarea
lumii
Poziţia pe care mă situez este
pur creştină. Adevărul trebuie
mărturisit spre mântuire; acum
o facem cu dragoste, dar va veni
ziua pedepsei.
Nu mă consider antisemit,
ci iubesc poporul evreu, aşa
cum îl iubeşte Dumnezeu însuşi.
Doresc cu ardoare mântuirea
poporului evreu.
Să fim perfect conştienţi de
puterea la care au ajuns evreii
la sfârşitul acestui secol, încât
procesul de iudaizare al lumii se
produce astăzi atât prin comunism
cât şi prin capitalism.
Am zis „iudaizare” şi nu
„mozaizare” a lumii întrucât mozaismul este parte integrantă a
spiritualităţii creştine şi este străin
iudaismului de azi, iudaism ce-şi
are originea în păcat şi neascultare, în crima lui Cain, în viţelul
de aur, în ucigaşii prorocilor,
în Iuda vânzătorul, în cărturarii
şi fariseii făţarnici, în crima lui
Caiafa. E o ieşire a evreilor din
harul dumnezeiesc, care s-a agravat în ultimele două milenii prin
lupta împotriva Duhului Sfânt,
încât iudaismul despre care vorbim şi cu care suntem confruntaţi
se caracterizează prin: satanism,
minciună, ură, tiranie, materialism, ateism, senzualism, rasism,
patima dominaţiei mondiale.
Iudaismul a închis lumea în
materie, în teluric, în efemer, în
relativ, în trup, căci a golit-o de
frumuseţile, bogăţiile şi puterile
spiritualităţii
mozaic-creştine.
Evreii lucrează cu un duh rău,
căci au acceptat ispita pe care a
respins-o Hristos, şi tocmai de
aceea îl şi urăsc, fiindcă ei nu pot
pricepe modalitatea dragostei, a
libertăţii, a adevărului date prin
Duhul Sfânt, ci ei vor puterea pentru putere, materia pentru materie,
viaţa pentru dominaţia lor.
Cu mijloace economice, politice şi raţionale au ajuns să
domine lumea, căci ei deţin cheia
economiei mondiale, cheia mijloacelor de informare a maselor
pe glob, cheia revoluţiei comuniste, cheia democraţiilor occidentale, centrele tehnicii moderne,
o bună parte din învăţământul de
pe mapamond, punctele nevralgice ale culturii şi artei, ordinea în
francmasonerie, spiritul în socialismul internaţionalist, o înrâurire
a sindicalismului, o „colorare” a

umanismului şi progresismului, o
bună presă în neoprotestantism şi
destulă influenţă în Biserici. Toate
acestea pot fi demonstrate pe
bază de documente. Toate acestea
dovedesc destinul excepţional pe
care-l are poporul evreu.
Pierzându-şi
dreptul
de
moştenitor, pierzând legământul
lui Avraam, pierzând harul
dumnezeiesc, el se situează pe
poziţie antihristică, antiumană şi
satanică, poziţie de pe care continua a juca un rol negativ în istorie şi în procesul desăvârşirii
lumii. Cutezanţa lor este aproape
de nebunie, căci se joacă cu satana, se luptă cu Dumnezeu, se
războiesc cu toţi oamenii şi sunt
duşmanii învederaţi ai lui Hristos.
Energiile pe care le declanşează
ei în istorie sunt atât de considerabile, încât nu pot fi explicate
decât ca provenind dintr-o sursă
supraumană.
Pe de o parte ei sunt fermentul revoluţiilor care bântuie lumea modernă, iar pe de
altă parte sunt cei mai tenace şi
încăpăţânaţi tradiţionalişti: pentru
ei tradiţionalişti, iar pentru lume
revoluţionari.
Inteligenţa lor impresionează şi
străluceşte, încât a generat marxismul şi relativismul – dar toate sunt
închistate în neant. Dumnezeul lor
este Dumnezeul speculei, al speculei mentale ori politice. Gândirea lor răstălmăceşte totul, căci ei
văd multiplele faţete ale aceleiaşi
probleme şi au uşurinţa de a o folosi pe aceea care le este folositoare. De aceea ei nu exprimă
niciodată adevărul, căci nu au acces la esenţe ci numai la forme, nu
merg la Duhul unic şi sfânt, ci numai la înfăţişările materiei, evenimentelor, ideilor şi oamenilor,
într-o dezordine anarhică pe care
însă o folosesc în favoarea unicului zeu în care cred: ei înşişi.
Există până şi o manieră a
corectitudinii în afaceri, pe care
însă o folosesc numai în măsura
în care îi slujeşte pe ei. Drept
dovadă serveşte faptul că părăsesc
societăţile în declin şi se oploşesc
în societăţile în ascendenţă.
Evreii de azi se închină lor
înşişi ori materiei, deşi în fond ei
se închină lui satana, căci numai
satana poate perverti atât de profund o lume. Solidaritatea dintre ei
este forţa victoriilor lor naţionale.
Ura împotriva duşmanilor lor e
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Ioan Ianolide
(1919-1986)
S-a născut în anul 1919, în localitatea
Dobroteşti, Teleorman. Despre viaţa sa nu se
ştiu foarte multe, fiind cunoscut mai ales ca
prieten sau chiar ucenic al lui Valeriu Gafencu. Face Facultatea de Drept la Bucureşti
pe care însă nu o termină. În anul 1941, fiind
membru al Frăţiilor de Cruce, este arestat şi
închis timp de 23 de ani în diferite închisori
(la Aiud, la Piteşti, la Târgu Ocna). Trece la
Domnul pe 5 februarie 1986.

neîmpăcată, când subtilă, când
sângeroasă, fiind ea însăşi o modalitate de solidaritate între ei.
Ei formează un imperiu unitar
în lumea diversă şi manevrează
după scopurile lor. Ei vor fi întotdeauna cu cei învingători, dar vor
salva pe toţi evreii, indiferent de
răspunderile pe care şi le-au asumat.
Azi numai evreii pot impune punctul lor de vedere
atât preşedintelui S.U.A. cât şi
preşedintelui U.R.S.S., ca să nu
mai amintim de puterile de rangul
doi. Şi Roosevelt, şi Stalin li s-au
supus. Al doilea război mondial
este în mare parte opera lor. După
ce au investit aproape totul în
comunism, acum navighează spre
capitalism.
Şi-au făcut legi pentru ei, încât
ei sunt tabu în lumea întreagă,
le este totul permis şi nimeni nu
poate spune adevărul despre ei
fără ca omenirea să ia foc.
Evreii sunt zeii lumii moderne. Ei se află la un pas de
dominaţia absolută mondială şi
este impresionantă forţa unui
popor de cincisprezece milioane
de oameni.
Lumea modernă este un dezastru spiritual, moral, politic, social,
militar, uman şi economic, e o
lume alienată, o lume descompusă,
o lume ce se autonimiceşte fie pe
cale paşnică, fie pe cale armată, e
o lume-junglă, e o lume-temniţă,
e o lume insuportabilă de haos,
nihilism şi neant – pentru că este
o lume fără Dumnezeu, împotriva
lui Dumnezeu, fără suflet, împotriva întâietăţii spiritului, fără
onoare, fără ruşine, fără morală,
o lume a minciunii, a urii, a ateismului, a materialismului, a
tiraniei, a senzualismului, a rasismului, a obsesiei dominaţiei
mondiale, a nimicului, a satanei –
şi cu o astfel de lume nu se poate
lăuda nimeni.
Dar se pare că omenirea va
trece printr-o suferinţă cum încă
n-a mai fost, necesară purificării
ei, şi în urma căreia se va aşterne în
lume o nouă spiritualitate creştină
şi o nouă comunitate creştină, cu
mult mai aproape de Împărăţia lui
Dumnezeu.
„Părinţii” Americii au introdus în Constituţia americană o
interdicţie pentru guvernul american de a avea presă proprie, în
acest mod fiind obligat să respecte

libertatea de cuvânt a creştinilor
americani.
S-a petrecut însă un fenomen
neprevăzut: presa şi toată massmedia (din America şi din Europa)
au încăput pe mâinile unui guvern
la fel de tiranic ca acele guverne
de care se temeau „părinţii” Americii. Un mic grup de oameni s-au
constituit într-o forţă organizată,
cu propria ei lege, cu propria ei
credinţă, cu propriul ei ideal şi au
pus mâna pe presa, economia şi
politica Statelor Unite.
Având în mână aceste mijloace
din interior şi altele asemenea

Nimeni
nu poate spune
adevărul despre ei fără ca
omenirea să ia
foc.
pe plan mondial, acest grup minoritar poate impune opiniile sale
guvernului legal din S.U.A., şi
deci poporului american. Această
minoritate poate pune în mişcare
puterea financiară din S.U.A.,
din Europa şi din alte ţări, poate
angaja forţe politice din S.U.A.,
din Europa şi din alte ţări, poate
răspândi ideile ce-i convin în
S.U.A., în Europa şi în alte ţări.
Această activitate internaţională este guvernată de un
centru, dar dincolo de el există
o conştiinţă politică universală a
acestei minorităţi care, indiferent
de meridianul pe care acţionează,
urmăreşte acelaşi scop. Politica
acestei minorităţi este bolşevizarea
lumii, justificată în toate felurile,
cu toate subtilităţile, cu toate mijloacele, de la Roosevelt până la
Kissinger. Strădania lor este să-i
convingă pe americani de această
politică.
Mascaţi sub forme diverse de
democraţie, liberalism, umanism,
progresism, afacerism, economism, consumism, relativism,
academism, modernism, avangardism, realism, pacifism, materialism ori ateism, ei de fapt îşi
maschează propria lor identitate
şi luptă să dizolve cultura şi societatea bazată pe principiile şi
spiritualitatea creştină. Nimeni

nu a reuşit să călăuzească mai nefast poporul american.
Există în America o populaţie
imensă anglo-saxonă, şi totuşi
americanii au făcut război contra Angliei; există în America o
populaţie de origine germanică,
şi totuşi au făcut două războaie
împotriva Germaniei; există, de
asemeni, în America greci bogaţi
ori scoţieni dârzi, dar ei nu împing
politica Americii în scopuri naţionale, chiar atunci când îşi susţin
naţiile lor de origine, căci ei sunt
americani. Or, minoritatea de care
vorbim nu vrea să fie americană, nu
se supune spiritualităţii americane
şi orientează politica americană în
scopuri pur naţionale, căci nu se
poate explica altfel eşecul politicii
americane în Orientul Mijlociu şi
în Ierusalim.
Forţele evreieşti din lumea
întreagă fac politica şovină a lui
Begin (prim ministru al Israelului în perioada 1977-1983).
America şi Europa, ca de altfel
lumea întreagă, inclusiv Uniunea Sovietică, urmăresc o pace
echitabilă în Orient, dar evreii
înfruntă lumea întreagă – şi n-o
înfruntă cele trei milioane de evrei
din Palestina, ci cele cincisprezece
milioane de evrei din diaspora.
Ştiu că sunt şi evrei care nu sunt
de acord cu Begin, dar poporul
evreu e judecat după guvernanţii
care-l reprezintă, bine ştiindu-se
că orice popor îşi are guvernanţii
pe care îi merită.
Evreii au ajuns la o putere
mondială considerabilă, dar şi
pe marginea unui dezastru cum
încă n-au cunoscut. Procesul de
iudaizare a omenirii a dus la cea
mai adâncă criză spirituală şi
evreii nu pot împiedica revirimentul (înviorarea) creştin, cu
toate că fac eforturi disperate să i
se opună.
Deşi sunt beţi de putere şi sunt
aproape de imperiul mondial, le
atragem atenţia să se trezească, să
renunţe la ideea că sunt aleşii lui
Dumnezeu să stăpânească lumea,
să recunoască pierderea harului
dumnezeiesc prin uciderea lui
Hristos, să se supună adevărului şi
să intre în comunitatea de dragoste
a lumii. De nu o fac, pe viitor să
nu acuze pe nimeni de suferinţele
ce se vor abate peste ei. „Pieirea ta
prin tine, Israele!“.
Numai Hristos poate fi mântuire lumii întregi şi lor.
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Declaraţia Asociaţiei Ortodoxe „Fericita Maică Matrona”
Prin declaraţia de faţă
Asociaţia ortodoxă „Fericita
Maică Matrona” îşi face publică
poziţia sa faţă de sistemul politic
impus în ultima vreme poporului
dreptcredincios al Moldovei.

1. Cele două sisteme aplicate în întreg spaţiul ortodox pe
parcursul ultimelor două veacuri
– totalitarismul şi democraţia
– au ca efect acelaşi rezultat –
îndepărtarea omului de Dumnezeu şi supunerea lui păcatului.
Diferenţa unică dintre aceste
două sisteme antihristice este
doar unul de metodă folosită
pentru impunerea sa.
2. Democraţia promovează ca principiu relativismul
moral absolut, lipsa principială
a oricărui discernământ faţă de
binele ontologic şi răul ontologic
cu toate urmările mortificatoare
pentru viaţa de fiecare zi, impunerea păcatului de orice formă şi
gravitate drept normă, iar virtutea
creştină drept patologie sau, cel
puţin, drept un arhaism dăunător.

3. Cultul
răului, al
violenţei, al dezmăţului, al
normalităţii păcatului, al anacronismului virtuţii creştine,
al idolatriei consumului, al
necinstirii familiei, părinţilor,
înaintaşilor, neamului, Ţării
este impus pe toate căile – prin
întregul sistem de învăţământ,
mass-media, medicină (contracepţia, avorturile, pseudovaccinurile, „terapia fetală”, celulele „stem”, clonarea, comerţul cu
organe umane etc.), publicitate,
„cultură” care promovează anticultura degradării totale şi generale a condiţiei umane.
4. Prin impunerea conceptului absolut al „libertăţii
expresiei” democraţia interzice
cenzurarea răului în orice formă
socio-informaţională de manifestare a sa. Astfel, orice sistem
politic care refuză să cenzureze
şi să amendeze răul se face părtaş
şi promotor al dictaturii totalitare a păcatului. Or, democraţia
este prin excelenţă dictatura
totalitară a păcatului.

Motivaţia demontării

obiectului numit “Hanukia”
continuare din pag. 3
14. Astfel, acceptînd fără crîcnire expunerea acestui sfeşnic încărcat cu atîtea
semnificaţii anticreştine, înseamnă a accepta precum că :
1) Mîntuitorul Hristos este simbolul
întunericului şi că
2) noi ne întoarcem de la El pentru a
accepta „lumina” celor care îndreptăţesc
şi se bucură de chinurile şi moartea Lui
pe Cruce;
3) Noi, creştinii Moldovei, sîntem
de acord cu faptul să ne aflăm nu sub
stăpînirea statului moldovenesc, ci sub
stăpînirea iudaiştilor talmudişti
(fapt demonstrat cu prisosinţă de
poziţia agresiv anticreştină declarată şi
aplicată de către întreaga clasă politică a
Republicii Moldova, de către cele mai înalte oficialităţi ale statului „moldovenesc”
- preşedintele-interimar al Moldovei,
preşedintele parlamentului, prim-ministrul guvernului, ministrul justiţiei, - ceea
ce arată limpede ale cui slugi sînt ei şi
în numele cui ei cîrmuiesc norodul binecredincios al Moldovei);
4) Noi, creştinii Moldovei, sîntem
de acum gata, pregătiţi să-l primim, în
locul lui Iisus Hristos ca Mîntuitorul
nostru, pe Antihristul apocaliptic ca pe
„mîntuitor”.
c) Reacţia firească şi previzibilă a
creştinilor
15. Cum puteam noi oare să
reacţionăm la această pîngărire a
Credinţei noastre, a sfinţilor noştri,
a părinţilor noştri care au udat acest
pămînt cu lacrimi şi sînge apărîndu-şi
credinţa, care au luat drumul cel fără
de întoarcere al Siberiei pentru credinţă ? Cum puteam noi oare să intervenim
dacă am aflat doar din mass-media despre această pîngărire ?
16. Am hotărît să procedăm cît mai
corect posibil fără a ne trăda Credinţa.

5. Democraţia neagă în
principiu existenţa însăşi a
noţiunii de Adevăr absolut cu
toate urmările devastatoare pentru integritatea mintală, morală
şi duhovnicească a omului, a
societăţii, a omenirii.
6. Mecanismul formal electoral al legitimării puterii în societatea aservită dictaturii totalitare
a democraţiei, deci păcatului,
lepădării de Dumnezeu, presupune drept unica metodă de
colectare a voturilor manipularea şi dezinformarea absolută
a cetăţeanului de către fanaticii
cultului banului care este cultul
antihristic al mamonei.
7. Democraţia este, în
esenţă, dictatura totalitară a
unor forţe oculte (ascunse, aflate
în spatele puterii democratice,
forţe formate din adepţii cultului mamonei) care îşi impun voinţa paranoică de putere
asupra destinului popoarelor
prin întregul edificiu înşelător
al fundamentelor conceptuale
ale democraţiei – aşa-numitele

Astfel, am telefonat la cîteva organizaţii
evreieşti din Chişinău, în primul rînd la
sinagogă, şi i-am rugat să vină să-şi ia
obiectul care le aparţine. Dar toţi au declarat că acel obiect nu le aparţine şi că
nimeni dintre ei nu ştie cui îi aparţine.
17. În atare situaţie, am hotărît să
demontăm obiectul cu toată grija, fără
ca să-l deteriorăm, fără gesturi de batjocorire, deoarece ştim că pentru evreii
nereligioşi acest obiect nu simbolizează
ceva anticreştin. Aşa am şi făcut.
d) cum s-a produs demontarea şi
reamplasarea
18. Este cazul să accentuăm aici în
mod special faptul că mai multe organe
de presă, inclusiv Jurnal.tv, „Agenţia de
noutăţi evreieşti” au minţit cînd au afirmat că creştinii ar fi deteriorat obiectul,
l-ar fi sfărîmat, l-ar fi pîngărit.
19. Obiectul, încă nedemontat, a
fost dus pe mîini cu grijă pînă la soclul
monumentului lui Ştefan Cel Mare şi
Sfînt şi acolo a fost demontat cu mare
uşurinţă, deoarece construcţia lui este
extrem de simplă. Demontarea durează
circa 5 secunde. La fel, montarea lui la
loc durează aceleaşi 5 secunde. Obiectul nu na fost zgîriat, nu a fost trîntit
la pămînt, nici aruncat, ci depus cu
atenţie, încet, să nu fim învinuiţi că îl
deteriorăm sau pîngărim. Toate aceste
mişcări ale noastre au fost filmate şi
sînt accesibile în Internet.
20. Faptul însuşi că acest sfeşnic
a fost reinstalat peste cîteva minute de
către proprietarii lui (apăruţi la monument îndată după plecarea noastră) în alt
loc demonstrează că nu a fost nevoie de
vreo reparaţie sau de vreo altă operaţie de
restabilire a funcţionalităţii lui şi nici nu
a fost nevoie să fie şters cu cîrpa de praf.
21. În întreg răstimpul cît am
aşteptat să vină careva de la organizaţiile
implicate în instalarea acestui simbol
anticreştin nu s-au strigat nici un fel de
lozinci antisemite cum mint unele organe
de mass-media, ci, dimpotrivă, s-au cîntat fără întrerupere cîntări bisericeşti şi

„drepturi ale omului”, sistemul
electoral, aşa-numita „piaţă
liberă”, „toleranţă”, mass-media, sărăcirea artificială etc.
8. Democraţia este, de fapt,
metoda de îndreptare a căilor
pentru instaurarea dictaturii hiper-totalitare a Antihristului.
9. Aplicarea democraţiei
vădeşte intrarea societăţii respective în metastază ca ultimă fază a
fiinţării ei duhovniceşti şi morale
dinaintea necrozei generale.
10. Integrarea în sistemul
politic al democraţiei în orice
formă cu scopul de a legitima
regulile lui este în principiu inacceptabil pentru o conştiinţă
creştină. Participarea la legitimarea acestui sistem antiuman
este vrednică de osândă.
11. De aceea, socotim că
orice formaţiune politică care
nu urmăreşte desfiinţarea sistemului democraţiei laolaltă
cu tăgăduirea celui totalitar
reprezintă o ameninţare pentru
creştin, pentru popor, pentru
omenire. Orice formaţiuni politice de orientare comunistă,

s-au dat explicaţii la cei adunaţi despre
semnificaţia adunării creştinilor.
22. În concluzie, gestul creştinilor
este un act firesc şi legitim de autoapărare
a demnităţii religioase, cetăţeneşti, de
cinstire a lui Dumnezeu, a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Care S-a răstignit
pentru mîntuirea noastră, suferind pentru
noi chinuri pe Cruce. Dacă nu am fi procedat astfel, atunci ne-am fi lepădat de
Hristos-Dumnezeu, de părinţi şi strămoşi,
ne-am fi agonisit iadul cum au făcut-o cei
care ne-au osîndit pentru gestul nostru.

DECLARAŢIA

protestatarilor creştini
privind demontarea
şi reamplasarea simbolului
anticreştin “Hanukia”
23. Este, în primul rînd, vina
iniţiatorilor amplasării acestui simbol anticreştin spre folosire (1)
publică şi încă (2) în centrul capitalei
ţării noastre şi (3) chiar în parcul
Sfîntului şi Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare.
24. Nu este vina noastră că acele
persoane din comunitatea evreiască
din Moldova care cunosc foarte bine
sensul acestei sărbători pentru creştini
nu i-au informat pe cei care au venit
cu iniţiativa de a instala public acest
simbol despre semnificaţia anticreştină
a acestui obiect, despre sensul lui de
pîngărire a Credinţei noastre, de sfidare a bunei cuviinţe, a normelor
minime de convieţuire interreligioasă,
mai ales cînd este batjocorită religia
majorităţii şi încă a celei băştinaşe a
acestei ţări.
25. Vina şi mai mare este cea a
primarului capitalei care, în loc să ne
apere pe noi, băştinaşii acestei ţări, de
o pîngărire, a dat curs oficial acestei
iniţiative şi a ridicat instalarea obiectului respectiv la nivel de eveniment
de rang de stat. Considerăm că prin
acest gest al primarului au fost batjo-

social-democrată, democrată,
liberal-democrată,
nazistă,
fascistă contribuie la menţinerea
acestui sistem antiuman.
12. Prin urmare, socotim că
orice împreună-lucrare politică dintreAsociaţie şi asemenea formaţiuni
politice este inadmisibilă.
13. Pentru
o
conştiinţă
creştinească singura formă de
stăpânire de tip statal care poate fi în
principiu primită drept îngăduită de
Dumnezeu este monarhia ortodoxă,
adică un monarh, nu neapărat dinastic, ales de către norodul binecredincios, uns la domnie de către Biserică
şi răspunzător în faţa lui Dumnezeu
pentru buna cârmuire a poporului
încredinţat lui.
14. În cadrul sistemului
democratic (la fel ca şi în cadrul
celui totalitar) nu există nici un
viitor, nici o soluţie pentru nici o
problemă reală cu care se confruntă
cetăţeanul, omul, poporul, Ţara,
omenirea.
P. S. Participarea la alegeri
a creştinilor ortodocşi este
justificată doar în cazul susţinerii
acelui partid, ce are drept scop
promovarea şi apărarea valorilor
tradiţionale ale poporului dreptcredincios şi respingerea şi stoparea fărădelegilor anticreştine.

corite de către el sentimentele tuturor
creştinilor nu numai din Chişinău, nu
numai din Moldova, ci şi din întreaga
Biserică a lui Hristos.
26. Protestăm hotărît împotriva
acestor practici de batjocorire de către
autorităţile Chişinăului a credinţei ortodoxe şi declarăm că şi pe viitor, cît va
mai fi suflare creştinească în Moldova,
vom proceda în limitele bunei cuviinţe
pentru a opri actele de pîngărire
a Credinţei noastre, a părinţilor şi
strămoşilor noştri.
27. Protestăm împotriva calificării
mincinoase a gestului nostru de
autoapărare drept unul antisemit.
Procedura însăşi de demontare, fără
nici o minimă deteriorare, mutarea
şi depunerea atentă a obiectului în
alt loc, demonstrează că unicul scop
al gestului a fost curmarea prezenţei
simbolului anticreştin şi nicidecum
distrugerea sau profanarea lui, cu
atît mai mult a sentimentelor acelor
persoane din comunitatea evreiască
care văd în acel obiect doar un simbol
istorico-cultural.
28. Protestăm împotriva discriminării la care sînt supuse de către
unele organe mass-media şi de către
autorităţile de stat sentimentele religioase ale creştinilor în contrast cu
menajarea (cocolirea) exaltată a sentimentelor acelor persoane din comunitatea evreiască care au şi atacat cu
batjocorirea sentimentele noastre,
ceea ce constituie o reală provocare
şi reala cauză a protestului legitim al
creştinilor, protest manifestat prin demontarea obiectului respectiv.
29. Protestul creştinilor este un
gest de exclusivă autoapărare în
condiţiile în care autorităţile municipale şi cele de stat au refuzat să ne
apere, ba şi mai mult, au participat la
actele de pîngărire a Credinţei Ortodoxe, iar după consumarea protestului
participă, împreună cu presa aservită,
la osîndirea şi prigonirea noastră.

Datina str=bun=

Stilul nou înseamnă

trădarea ortodoxiei
Despre caracterul necanonic şi antiortodox al stilului nou

Pe lângă faptul că Ortodoxia este atacată
din exterior, se face totul ca ea să fie subminată
şi din interior. Astfel, una dintre probleme
este şi calendarul bisericesc ortodox . Noi,
creştinii ortodocşi, ne pronunţăm cu tărie
împotriva introducerii stilului nou în Biserica Ortodoxă din Moldova. Cunoaştem din istorie că stilul nou a fost introdus la insistenţa
masonilor într-un şir de biserici ortodoxe şi
a pus începutul unei activităţi subversive
în interiorul Ortodoxiei. Introducerea lui
nu este canonică şi conţine în sine trădarea
Ortodoxiei. Acceptarea lui atât în trecut, cât
şi în ziua de azi trebuie calificată drept un
act de complicitate cu duhul fărădelegii antiortodoxe. Bunăoară, mulţi dintre teologii
români recunosc eroarea stilului nou, dorind
revenirea la stilul vechi în baza canoanelor
sfinţilor părinţi.

...când va fi nevoie – şi sângele vostru
să-l vărsaţi pentru păzirea credinţei
şi mărturisirii strămoşeşti
Soborul Bisericesc din Constantinopol, 1583

Nu este un secret că adepţii trecerii la
stilul nou sunt foarte departe de adevărata
trăire creştinească, de Sfânta Biserică şi
de canoanele ei. Cuceriţi de pretinsele
valori europene, ei refuză să le vadă reversul, dorind cu orice preţ să ajungă în
Europa. Chiar şi cu preţul trădării propriului neam şi a propriei credinţe. În
Postul Crăciunului, care este o perioadă
de pregătire pentru întâmpinarea marii
sărbători creştineşti – Naşterea Mântuitorului lumii, a Domnului nostru Iisus
Hristos (7 ianuarie), aceştia, într-o euforie artificială susţinută de mass-media,
trâmbiţează că doresc să sărbătorească
Crăciunul pe nou, adică pe 25 decembrie,
ca apoi să întâlnească, fără impedimente,
şi Anul Nou. Dar sărbătorirea Naşterii
Domnului cu două săptămâni înainte de
eveniment este un nonsens, aflându-se
în contradicţie cu canoanele şi pravilele
sfinţilor părinţi ai Bisericii. Cine oare
dintre noi îşi serbează ziua de naştere cu
două săptămâni înainte de evenimentul
propriu-zis?
Cu această ocazie, considerăm oportun să amintim că schimbarea stilului din
1923 a fost înfăptuită de odiosul patriarh
ecumenic al Constantinopolului, ales nelegitim – Meletie Metaxachis, un aventurier, eretic şi mason, adică anticreştin
şi satanist. (Este grăitor faptul că trupul
lui Meletie Metaxachis, a acestui lup în
piele de oaie, după moarte s-a înnegrit ca
tăciunele şi elimina un lichid puturos).
Stăpânirea lui nu a fost de durată, însă deosebit de dăunătoare, semănând dezbinare în Biserică. Introducerea, la insistenţa
masonilor, într-un şir de biserici ortodoxe
a calendarului nou, a pus începutul unei

activităţi reformiste şi subversive în interiorul Ortodoxiei.
Se ştie foarte bine că introducerea
stilului nou în România a întâmpinat o
opunere înverşunată din partea poporului binecredincios. Schimbarea calendarului s-a făcut cu forţa! Oamenii erau
impuşi cu brutalitate să sărbătorească pe
25 decembrie: jandarmii umblau din casă
în casă, urmărind îndeplinirea ordinului.
Chiar şi astăzi unii teologi români susţin
că trecerea la stilul nou a fost o greşeală
gravă. Renumitul stareţ, părintele Cleopa
Ilie, întrebat fiind de călugării noştri de la
Noul Neamţ despre stil, le-a spus: „Ţineţi
aşa cum aţi ţinut (adică stilul iulian,
vechi) şi nu schimbaţi nimic”. Este cunoscut faptul că părintele Cleopa sărbătorea
şi pe stilul vechi.
Minunile care se săvârşesc an
de an (pe stil vechi) în Ţara Sfântă:
7 ianuarie, Naşterea Domnului
nostru Iisus Hristos: Steaua apare la
Betleem;
19 ianuarie, Botezul Domnului:
apele Iordanului se întorc înapoi;
de Înviere: Sfânta Lumină
coboară doar în momentul în care se
închină ortodocşii adevăraţi;
19 august, Schimabarea la Faţă a
Domnului: Un nor coboară pe Muntele Taborului.

Mai larg privind, schimbarea stilului nu
semnifică doar schimbarea calendarului,
ci şi schimbarea stilului şi a concepţiilor
de viaţă. Acest lucru ni-l demonstrează
cu prisosinţă Europa, care încălcând poruncile lui Dumnezeu şi canoanele sfintei
biserici s-a postat pe calea autonimicirii
moral-spirituale. Care este idealul Europei azi? Muncă pentru bani şi bani pentru
satisfacerea plăcerilor trupeşti. Aceasta-i
tot. Şi aici este începutul sfârşitului.
+ + +
Trebuie să înţelegem că lipsa de
discernământ în problema stilului este
deosebit de periculoasă pentru mântuirea noastră. Un suflet avem şi trebuie să
facem dreapta alegere. Cu cine suntem –
cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii, cu tot neamul nostru ortodox, care veacuri în şir a
ţinut sărbătorile după datina străbună sau
cu duşmanii ce luptă împotriva lui Dumnezeu şi sapă la temelia Bisericii noastre
pentru a o distruge? Unii susţin că vor
să fie în pas cu Europa, cu toată lumea
civilizată. Însă cu care Europă? Cu cea
care este împotriva lui Hristos? Cu Europa care de mult şi-a călcat în picioare

credinţa strămoşească, alungându-L pe
Hristos de peste tot: din şcoli, din instituţii,
din presă, din Constituţie, din viaţă? Cu
Europa, pe care Hristos a luminat-o cu lumina adevărului credinţei şi care acum nu
mai are nevoie de El: în Italia sunt scoase
crucile din şcoli, în Franţa şi în Anglia
este interzis portul cruciuliţei la gât, în
Germania, copiii, chestionaţi cu ocazia
unui sondaj, nu ştiau cine s-a născut de
Crăciun. Şi, dacă Europa nu mai are nimic
în comun cu Hristos, atunci oare nouă ni-i
în drum cu Europa?
Acelaşi lucru se întâmplă şi în America: cele zece porunci afişate mai mult de
două sute de ani în instituţiile de stat, astăzi
sunt lichidate, iar ilustratele cu felicitările
de Naşterea Domnului „Merry Christmas!” („Crăciun fericit!”) brusc au fost
schimbate cu „Sărbători vesele!”. Chiar şi
amintirea despre Hristos îi deranjează.
Aşa-zisa lume civilizată astăzi, lipsită
de adevărata credinţă în Dumnezeu, de
morala creştină, înoată într-un ocean de
păcate şi perversiuni, sfârşitul cărora e
iadul. Păcate, despre care auzind buneii
şi părinţii noştri, roşeau de ruşine. Astăzi
însă perversiunilor li se dă undă verde,
adoptându-se legi cu privire la homosexuali, astfel, viciile şi bolile societăţii fiind
ridicate la rang de virtuţi.
Vreţi să sărbătoriţi Naşterea Domnului împreună cu Europă anticreştină şi
perversă pentru care această sărbătoare
nici nu mai există? Sau să ascultăm de
sfinţii părinţi ai Bisericii, care erau
rugători fierbinţi, postitori, nevoitori
ai adevăratei vieţi creştineşti? Ei, fiind
luminaţi de harul Duhului Sfânt, au rânduit canoanele şi pravilele Sfintei Biserici, care stau la temelia Bisericii şi nu pot
fi nici schimbate, nici revizuite. Acceptând schimbarea stilului, îi considerăm
pe sfinţii părinţi mincinoşi. Să nu admitem sacrilegiul acesta! Sau suntem fii
adevăraţi şi credincioşi ai Sfintei Biserici Ortodoxe sau – fii ai rătăcirii şi pieirii
veşnice! Altă cale nu-i!
Creştinul adevărat, care se străduieşte
să-şi trăiască viaţa conform poruncilor
dumnezeieşti şi canoanelor bisericeşti,
înţelege că păcatul este păcat şi nicidecum
nu poate fi virtute. La fel este şi în problema stilului: aici nu pot fi dubii – cine
schimbă stilul rânduit de soboarele universale ale Bisericii, singur pe sine se dă
blestemelor straşnice ale acestor soboare.
Chiar de la apariţia stilului gregorian
(stilul nou), Biserica Ortodoxă l-a negat
cu vehemenţă, întărindu-l pe cel ortodox.
Patriarhul Ecumenic Ieremia al II-lea
(Tranos) (†1595) a mustrat aspru calendarul gregorian (stilul nou) ca fiind o
operă a papalităţii şi masoneriei – ostilă
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Răsăritului Ortodox – şi vedea acest calendar ca o inovaţie caracteristică unui
sistem de inovaţii papale opuse tradiţiei
Răsăritului Ortodox, considerându-l o
armă a politicii papiste de cotropire a bisericilor ortodoxe.
Soborul Bisericesc din Constantinopol
(1583) convocat de Patriarhul Universal
Ieremia al II-lea, în decretul său trimis
tuturor Bisericilor din Răsărit a declarat:
„Cine nu urmează obiceiurilor Bisericii şi
hotărârii poruncite nouă de cele Şapte Sfinte Soboare Ecumenice cu privire la Sfântul Paşte şi a sărbătorilor de peste an instituite prin buna lege ce trebuie s-o urmăm,
dar doreşte să urmeze pascalia gregoriană
(stilul nou) cu sărbătorile de peste an, acela cu astronomii cei fără de Dumnezeu se
opune tuturor deciziilor Sfintelor Soboare
şi vrea să le schimbe şi să le slăbească – să
fie anatema, lepădat de Biserica lui Hristos şi adunarea credincioşilor. Voi, însă,
binecredincioşilor creştini ortodocşi,
rămâneţi în aceea cum aţi fost învăţaţi,
născuţi şi educaţi, – când va fi nevoie
– şi sângele vostru să-l vărsaţi pentru păzirea credinţei şi mărturisirii
strămoşeşti”.
Iar patriarhul universal Chiril al Vlea în adresarea sa din 1756 aplică tuturor creştinilor care au primit stilul nou
blesteme straşnice ce vizează atât viaţa
vremelnică, cât şi cea veşnică: „Iereu
sau mirean, să fie lepădat de Dumnezeu,
blestemat şi după moarte să nu putrezească
şi să se afle în muncile veşnice... Aceştia
să moştenească lepra lui Ghiezie şi sugrumarea lui Iuda, pe pământ să fie precum Cain, gemând şi tremurând şi mânia
lui Dumnezeu să fie pe capetele lor şi
moştenirea lor să fie cu Iuda-trădătorul şi
cu iudeii urâtori de Dumnezeu. Îngerul lui
Dumnezeu cu sabia să meargă pe urmele
lor în toate zilele vieţii lor şi să fie sub
toate blestemele Patriarhilor şi Soboarelor, sub veşnica lepădare şi în muncile
focului veşnic. Amin. Aşa să fie!”.
Aceste blesteme nimeni nu le-a anulat.
Iubiţi fraţi şi surori! Să ne ferim de
neascultare!
Bisericile Ortodoxe care au rămas fidele
calendarului iulian (stilului vechi) sunt cea
Rusă, Sârbă, a Ierusalimului, a Georgiei şi
a Sfântului Munte Athos.
În fiecare an în Sâmbăta Mare, înainte de
Paşti, la Mormântul Domnului din Ierusalim, doar pe stilul vechi şi numai în prezenţa
ierarhilor ortodocşi, are loc Pogorârea Focului Sfânt. Această minune este o dovadă
uluitoare a adevărului şi măreţiei Bisericii
Ortodoxe.
Cu noi este Dumnezeu!
P.S. În contextul celor expuse mai
sus, Hotărârea Guvernului de a declara
ziua de 25 decembrie curent drept zi de
odihnă este una subversivă, provocatoare, demolatoare de tradiţie şi pe de-a
dreptul sfidătoare vizavi de sentimentele
religioase ale creştinilor ortodocşi ai ţării.
Se ştie doar foarte bine că majoritatea
covârşitoare a credincioşilor sărbătoresc
Naşterea Domnului pe stil vechi.
Prin această decizie, guvernanţii
anticreştini demonstrează că nu au habar
de valorile şi tradiţiile acestuia sau le
calcă în picioare cu bună ştiinţă.
În numele poporului dreptcredincios din Moldova cerem anularea acestei
hotărâri lipsite de temei.
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Sabie, nu pace!
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Nu socotiţi că pace am venit să aduc pe pământ; nu
am venit să aduc pace, ci sabie. Aşa a grăit Domnul. A
se citi: „Nu am venit să împac adevărul şi minciuna,
înţelepciunea şi prostia, binele şi răul, dreptatea şi silnicia, dobitocia şi omenia, nevinovăţia şi desfrânarea,
pe Dumnezeu şi pe mamona: ci am adus sabie ca să
tai şi să le despart, încât să nu se amestece”.
Cu ce să le tai şi să le desparţi, Doamne? Cu sabia
adevărului. Ori cu sabia cuvântului lui Dumnezeu, ceea
ce e totuna: fiindcă adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, şi cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Apostolul
Pavel sfătuieşte: luaţi sabia duhovnicească, care este cuvântul lui Dumnezeu. Iar sfântul Ioan a văzut în vedenie
pe Fiul lui Dumnezeu în mijlocul a şapte sfeşnice, şi
din gura Lui ieşea o sabie ascuţită de amândouă părţile.
Sabia care iese din gură ce altceva poate fi decât cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului? Această sabie este mântuitoare pentru lume, nu pacea binelui cu
răul. Şi atunci, şi acum, şi din veac şi până în veac.

Cititorii întreabă:
Care este denumirea corectă a marii
sărbători ce se apropie –
Crăciunul sau Naşterea
Domnului?
Cuvântul Crăciun în limba
noastră este cuvânt de origine
populară, nu termen oficial al
Bisericii. Termenul Bisericii
este Naşterea Domnului nostru
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.
Aşa o exprimă şi troparul zilei, care specifică
sensul sărbătorii: Naşterea
Ta, Hristoase, Dumnezeul
nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei, că întru
Dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat
să se închine Ţie, Soarelui
dreptăţii, şi să Te cunoască
pre Tine, Răsăritul cel de
sus, Doamne, slavă Ţie!
Aşadar,
felicitându-ne
unii pe alţii, vom accentua
sensul sărbătorii: „Te felicit
cu Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos!” sau „Te
felicit cu naşterea Mântuitorului lumii!”, şi nicidecum:
„Crăciun fericit!” sau mai nou
„Sărbători vesele”. Ultimele
două variante sunt scorniri ale
aceloraşi duşmani ai Mântuitorului lumii.

Că această înţelegere este dreaptă se vede şi din ce
spune Hristos în continuare: că am venit să despart pe
om de tatăl său, şi pe fiică de mama sa, şi pe noră de
soacra sa. Căci dacă fiul merge după Hristos, iar tatăl
rămâne în întunericul minciunii, sabia adevărului lui
Hristos îi va despărţi. Adevărul este mai vrednic de
iubit decât tatăl. Şi dacă fiica merge după Hristos, iar
mama rămâne îndărătnică în tăgăduirea lui Hristos, ce
unire poate fi acolo? Oare nu este Hristos mai dulce
decât mama? La fel şi cu nora şi soacra ei. Dar să nu
înţelegi strâmb - că cel ce Îl cunoaşte şi-L îndrăgeşte
pe Hristos trebuie deodată să se despartă trupeşte de
rudele sale. Aşa ceva nu scrie. Este destul a fi despărţit
cu sufletul şi a nu primi în el nimic din gândurile şi
faptele necredinţei; căci dacă credincioşii s-ar despărţi
şi trupeşte de necredincioşi, s-ar face în lume două
tabere potrivnice…
Sf. Nicolae VELIMIROVICI

Cerinţa creştinilor
a fost respinsă
Cerinţa creştinilor ortodocşi din 4 noiembrie 2009, vizavi de modificarea legii cu privire la actele de identitate, în urma consultărilor Ministerului
Tehnologiilor Informaţionale cu Alianţa pentru Integrare Europeană, a fost

respinsă.

Unicul răspuns constructiv este decizia Ministerului Protecţiei Sociale
cu privire la eliberarea ajutorului social pentru persoanele vulnerabile ce nu
deţin IDNP (vedeţi documentul de mai jos).
Despre următoarele acţiuni necesare pentru apărarea drepturilor creştineşti
vă vom informa suplimentar.

Aviz!

Pe de 21decembrie, la 11.00,
medicul naturist

Veaceslav Zakrevski
(Ucraina) va oferi consultaţii
tuturor doritorilor în incinta
ACOM “Fericita
Maică Matrona” str. Columna nr. 76.

Executor: Elena Harcenco, tel.: 26 93 25

Publicaţie fondată şi editată de Asociaţia Creştinilor
Ortodocşi “Fericita Maică Matrona”
Înregistrată pe 7 februarie 2007 cu nr. 209. Apare lunar
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Să ne apărăm credinţa!
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!
CINE este solidar cu creştinii care au participat la acţiunea de apărare a credinţei de
Duminică, 13 decembrie 2009, să trimită trei
TELEGRAME pe adresele:
1. or. Chişinău, Ştefan cel mare 83, Primăria,
Primarului general Dorin Chirtoacă
2. or. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale
nr. 1, Guvernul Republicii Moldova, Prim-ministrului Vladimir Filat
3. or. Chişinău, Str. Bucureşti 119, Mitropolia Moldovei, Înalt Preasfinţitului Mitropolit
Vladimir
De numărul indignărilor depuse depinde în
viitor felul de manifestare obraznic sau paşnic a
celorlalte culte religioase (inclusiv a homosexualilor) în inima ţării – Chişinău şi în Republica Moldova, care mai este încă ţară ortodoxă.
Indignările se depun de fiecare creştin ortodox
în parte şi numai prin telegrame.
În fiecare telegramă trebuie să fie arătate, în
cuvinte proprii, următoarele mesaje:
1. Indignarea faţă de instalarea publică în
centrul capitalei a simbolului evreiesc;
2. Solidarizarea cu protestul creştinilor din
Chişinău;
3. Disponibilitatea de a veni cu toate rudele
şi prietenii la Chişinău pentru apărarea
credinţei.
Textul telegramei îl alcătuieşte fiecare personal, după cum simte, într-un mod clar. Şi
apoi trimite toate cele trei telegrame la fiecare
instanţă în parte.

Iubiţi fraţi şi surori!

Vă invităm să contribuiţi la elaborarea ziarului nostru.
Aşteptăm de la voi relatări şi fotografii de la evenimente de ultimă
oră, mărturisiri, sugestii, studii, ce ne-ar lărgi orizontul, ne-ar
zidi sufleteşte, ne-ar susţine convingerile şi ne-ar întări credinţa.

Z

iarul conţine rugăciuni,
sfinte icoane, extrase din Sf.
Scriptură şi din lucrările Sfinţilor
Părinţi. De aceea Vă rugăm să
nu-l folosiţi în scopuri menajere.

